
Тема дисципліни 5.4. Адміністративна відповідальність. 

 

Семінарське заняття № 14 

Тема: Адміністративна відповідальність посадових осіб, іноземців та осіб 

без громадянства   
 

1.Поняття і підстави адміністративної відповідальності. 

2.Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів юридичної 

відповідальності.  

3.Адміністративна відповідальність посадових осіб. 

4.Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства. 

5.Адміністративна відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів. 
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Ключові поняття 
Посадова особа, компетенція, відповідальність, вік, процесуальні строки, 

дисциплінарні статути, іноземці, військовослужбовці, особи без громадянства, малозначне 

правопорушення.    

 

Індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання 
1. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в  Україні.  

2. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців. 

3. Звільнення від адміністративної відповідальності. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Визначте особливості адміністративної відповідальності іноземців.  

2. Які ознаки малозначності адміністративного правопорушення і хто це визначає? 

3. Яка процедура звільнення від адміністративної відповідальності? 
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